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 1. RESUMO  

Esse trabalho estuda as transformações na linguagem das crônicas jornalísticas com 

o advento das tecnologias contemporâneas. O gênero “crônica” consolida-se 

justamente em momento transitivo do livro para o jornal, após a chegada da imprensa 

no Brasil. A crônica sofrerá importantes mudanças durante o Modernismo Brasileiro, 

sobretudo na década de 1930, em que a literatura e o jornalismo aderem a uma 

linguagem mais simples e coloquial. A concepção atual de crônica no Brasil é similar 

àquela dos anos 1930, entretanto está ganhando novos contornos devido à migração 

dos jornais impressos para a internet.   

2. INTRODUÇÃO 

O processo de configuração da crônica como a conhecemos hoje é esculpido 

desde os primórdios da literatura brasileira, embora só tenha se consolidado como 

gênero de fato no furor de desenvolvimento da imprensa durante o século XIX. Se 

naquela época, tendo como principais representantes os escritores e também 

jornalistas Machado de Assis, José de Alencar e Francisco Otaviano, a crônica tinha 

um “corte de artigo leve” (CANDIDO, 1992). A partir dos anos 1930 ela se afasta um 

pouco do noticioso e passa a ter um conteúdo mais próximo do cotidiano, “deixando 

de ser comentário mais ou menos argumentativo e expositivo para virar conversa 

aparentemente fiada” (CANDIDO, 1992, p. 17).   

3. OBJETIVOS  

Entender como a crônica jornalística sofreu modificações ao longo do tempo e 

como esse gênero configura-se na atualidade, especialmente no contexto da 

velocidade e poder de ubiquidade das novas mídias.  

Outro objetivo da pesquisa é traçar um panorama histórico do gênero “crônica”, 

desde os primórdios até a sua configuração moderna a partir dos anos 1930. 

4. METODOLOGIA  

Para discutir as principais transformações na crônica jornalística, 

especialmente no contexto dos avanços tecnológicos no campo da informação, esta 

pesquisa recorre a dois procedimentos metodológicos, o da revisão bibliográfica e o 

da análise comparativa. 



A revisão bibliográfica recorre às teorias da crônica,  amparadas nas obras de 

Coutinho, Moisés e Marques de Melo, e aos conceitos e linguagens das novas 

tecnologias, fundamentadas, inicialmente, nos estudos de Santaella e  Manovich. 

A análise comparativa das crônicas publicadas nos portais dos jornais Folha de 

S.Paulo e O Estado de S. Paulo contempla o período de janeiro a junho de 2015.  

5. DESENVOLVIMENTO  

Não há dúvidas de que a crônica esteja devidamente consolidada como gênero 

do nosso jornalismo – mais precisamente, do jornalismo opinativo1. Híbrida, ela 

também faz parte do gênero literário, e embora essa classificação já tenha sido 

questionada, relativizada ou até mesmo desconsiderada2, a crônica tem seu valor 

reconhecido por literatos expressivos, como Afrânio Coutinho3e Massaud Moisés4.  

Descendente direta do gênero folhetim, a crônica nasce exclusiva para o jornal, 

ou seja, feita para ser lida como parte de um todo noticioso e efêmero. Se 

retrocedermos na história para antes da difusão da imprensa, encontraremos as 

primeiras estruturações da crônica no Brasil em data equivalente ao descobrimento 

do país pelos portugueses. Jorge de Sá (1985) vai além: ele argumenta que toda a 

literatura brasileira nasceu da crônica e considera Pero Vaz de Caminha nosso 

primeiro cronista. A carta de Caminha ao rei Dom Manuel é ao menos um prelúdio de 

uma estruturação narrativo-literária e que o escrivão é um “cronista no melhor sentido 

literário do termo” (SÁ, 1985, p.5).   

É importante notar que desde as suas origens a crônica é marco de 

significativas mudanças tecnológicas. Por ser filha da imprensa, ela exige um padrão 

rigoroso de produção: primeiro, seu tamanho é pré-estabelecido antes mesmo que ela 

possa ser criada, ou seja, o cronista escreve o texto já com as limitações de página 

do jornal. Esse trabalho também precisa ser desenvolvido com certa pressa, pois se 

as crônicas são publicadas diariamente, sua demanda também é diária – e aí se esvai 

a noção de autor que escreve apenas a seu bel-prazer. Além do espaço limitado e da 

                                                           
1MARQUES DE MELO, J. A Opinião no Jornalismo Brasileiro. Petrópolis: Vozes, 1985. 
2Alfredo Bosi (1994) não faz considerações sobre o cronista Rubem Braga em História Concisa da Literatura 

Brasileira, tratando apenas de autores que escrevem também outros gêneros literários. Antonio Candido (1992), 

em A Vida ao Rés do Chão, considera a crônica um "gênero menor". 
3 COUTINHO, A. A literatura no Brasil. São Paulo: Olympio, 1970. 
4 MOISÉS, M. A Criação Literária – Prosa II. São Paulo: Cultrix, 2005. 



constância diária, a terceira imposição da imprensa à crônica é o modo de ser da sua 

linguagem, pois o jornal preza por uma linguagem breve, sintética, simples e objetiva, 

e esses preceitos precisam ser obedecidos.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 Até então, identificamos três momentos históricos decisivos, responsáveis por 

modificações na linguagem das crônicas. O descobrimento do Brasil pelos 

portugueses, como aponta Jorge de Sá (1985), é o marco inicial da literatura brasileira 

– e da crônica –, que se inicia com a nova linguagem dos colonizadores. O segundo 

momento decisivo é a vinda tardia da imprensa para o país, no começo do século XIV, 

onde temos a configuração da linguagem utilizada no jornal impresso. Por fim, 

destacamos como decisiva a Semana de Arte Moderna de 1922, evento que marca 

fortes movimentações linguísticas na literatura brasileira e também na nossa 

imprensa. O “velho estilo discursivo dos bacharéis” (MARQUES DE MELO, 1985) é 

abandonado, e a linguagem coloquial colocada em destaque. E “O cronista é um 

intérprete das mutações que dão nova fisionomia à sociedade brasileira” (MARQUES 

DE MELO, 1985, p.154).  

 O advento das tecnologias contemporâneas marca um quarto momento de 

mudanças na linguagem, que se refletem também nas crônicas.  
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